
INSPIRACE 
 

VĚDA FEST  (Festival vědy) – téma digitální svět 

 
On-line 8. 9. do 31. 10. 2021 
 
www.vedafest.cz 
 
 
Na stránkách  festivalu na horní liště kliknete na on-line  a přejdete do prostředí on-
line festivalu a v úvodním videu zjistíte, jak můžete pracovat, na co se můžete dívat a 
na jaké otázky můžete odpovídat. Videa k jednotlivým úkolům jsou krátká, cca do 5 
minut …. , a dokonce můžete i něco vyhrát. 
 
 
 
 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
 
Více informací o soutěži naleznete na -  www.logickaolympiada.cz 
 
Registrace probíhá do 30. 9.2021.  
 
Pozor: Registrace z minulých let jsou neplatné. 
 
Každý žák se musí přihlásit sám a pod  svým e-mailem. Ten slouží jako  
unikátní přihlašovací jméno. Jen přes tento mail může vyplnit online test 
základního kola. 
 
Vyzkoušejte si, nemá to nic společného s učením, ale jen s vaším logickým 
myšlením. 
 
Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:  
Kategorie MŠ: děti předškolního věku  
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)  
Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)  
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)  
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých 
gymnázií) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vedafest.cz/
http://www.logickaolympiada.cz/


 

MATURITA21  - pro žáky od 13 let 
 
Knihovna Václava Havla nabízí nový vzdělávací on-line projekt na stránkách: 
www.maturita21.cz 

Výzvy a problémy 21. století přibližují mladým lidem přední čeští odborníci – 
srozumitelně, s nadhledem a vtipem. 

Maturita21 formou krátkých videopřednášek (3–5 minut) zapojuje do výuky aktuální 
témata. Udržitelné město, sexuální násilí, biodiverzita, politika, lidská práva, duševní 
zdraví, xenofobie... to je svět, který nás obklopuje, ve kterém se musíme učit žít a 
orientovat se.  

Proto se knihovna  rozhodla projekt s nadsázkou nazvat „maturita“, ale videa jsou 
určena žákům a studentům ve věku 13–18 let. Ke každému videu je k dispozici 
pracovní list. 

CO VÁS ČEKÁ V PRVNÍM DÍLE VOLBY? 

Politolog Miloš Gregor vysvětluje, proč je důležité chodit k volbám, co může volič 
ovlivnit i jak volby prakticky probíhají. Dozvíte se také, co si myslet o prezidentském 
kandidátovi, který vám slibuje neomezená data. Nakonec dojde i na zajímavé 
politické podcasty a jeden hollywoodský trhák se Sandrou Bullock. 

DRUHÝ DÍL BUDE O POLITICE 

Před říjnovými volbami bude zveřejněn  ve čtvrtek 30. 9. 2021 ještě díl Politika a 
já s Janou SOUKUPOVOU ze spolku Youth, Speak up!  

http://www.maturita21.cz/

